
 

 

 
 
 
 
 
 
       
 

Århus den 12. marts 2019 
 
 
 
 
 

Referat fra generalforsamling onsdag den 6. marts 2019 i Sportens Hus Århus.  
 
 
Kurt Iversen bød velkommen til alle de fremmødte fra foreningerne, JHF’s repræsentant Per 
Skovgaard, udvalgsmedlemmer, veteraner, samt personalet på kontoret. 
 
Ad 1. Valg af dirigent. 
 
Kredsbestyrelsen foreslog Mogens Kloster, som blev valgt. Mogens takkede for valget, og 
konstaterede generalforsamlingen for lovligt indkaldt.  
Der var fremmødt 8 foreninger og 5 bestyrelsesmedlemmer, i alt 21 stemmeberettigede. 
 
 
Ad. 2 Formandens beretning. 
 
Kurt Iversen  
 
Supplerede herefter sin skriftlige beretning med at fortælle: 
 

• Sundheden skal prioriteres højere, og det er glædeligt at der er mere fokus på det politisk. 
• Det er stadig presset med halfaciliteter, men der er ingen forventninger om flere tiltag. 
• Vi har før mønstret en lille fremgang i antal hold, men det kan vi ikke mere. Det er ikke 

godt, når Århus har en tilvækst på 3.000 personer årligt.  
• JHF skal i gang med implementering af ulige årgange, og turneringsudvalget i Kreds 5 

afholder evalueringsmøde onsdag den 27. marts i Skæringhallen. Der bliver de nye tiltag 
gennemgået, så det er vigtigt at der møder mange op fra foreningerne. 

• Strukturdebat – flere kredse er begyndt at samarbejde, men der bliver også snakket om 
andre grænser end de nuværende. 

• Der har været mange kvalitative aktiviteter i 2018, bl.a. Karavane og Skoleturnering med 30 
besøgsdage. Beach har der været fuld aktivitet på. 

• Uddannelsesudvalget – har nye kurser på vej. 
• Dommerudvalget har, som de sidste mange år, stadig fokus på rekruttering af nye 

dommere.  
• Børne- og Ungeudvalget har stadig mange aktiviteter i gang, og Solveigh Blushøj er 

konstitueret som formand for et år. 
• Turneringsudvalget skal i år i gang med et stort arbejde i år med de nye tiltag, bl.a. ”Ulige 

årgange”. 
• Eliteudvalget – der er et rigtig godt samarbejde mellem foreninger og trænere. 
• Økonomi – det kommer Preben ind på senere. 

 



 

 

 
• Ansatte – Kasper Vinther er blevet fuldtidsansat, og har fået nogle flere opgaver.  

Lars er en erfaren medarbejder, der kender kredsen og foreningerne. Susanne har et godt 
samarbejde med foreningerne og styrer det administrative på kontoret.  

• Sluttede med at takke de ansatte for deres indsats, bestyrelsen, foreningerne, 
udvalgsmedlemmerne, instruktører, tidtagere og sekretærer, JHF’s repræsentant,  
veteraner osv., samt dem der ikke lige er nævnt her.  

 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
 
Herefter blev kredsgeneralforsamlingen suspenderet for at kåre ”Årets dommervenlige klub”.  
 
Niels Bo: 

Hørning blev igen i år valgt som ”årets dommervenlige klub”. Det er ikke bestemt af 
dommerudvalget. Det er dommernes indstillinger, der afgør det, og flere dommere har igen 
i år indstillet Hørning. Dette på grund af den gode stemning der altid er i hallen, det gode 
set up de har, kompetente folk ved dommerbordet, altid vand til dommerne og intet brok.  
Jørgen Holm fra Hørning blev kaldt op og fik overrakt et diplom samt en buket blomster på 
foreningens vegne. 

 
Kurt Iversen 

Bad os alle rejse os op, og holde et minuts stilhed for Jens-Erik Nielsen, der gik bort lige i 
starten af 2019. Jens-Erik blev formand for Viby IF i 1965, formand for Århus 
håndbolddommerklub i 1979, og i 1988 blev han formand for JHF – Kreds 5, hvor han var 
sad i 18 år. Han var håndbolddommer i rigtig mange år ved siden af.    

 
 
Ad. 3.a Turneringsudvalgets orientering. 
 
Henrik Larson: 

• Vi har haft en tilbagegang i antal hold, som i det ganske land. Men på spillerniveau er det 
ikke så slemt, der er vi kun gået ned med 25 spillere i Kreds 5. 

• Jysk Pokal Cup har overtaget det tidligere Kreds 456 Cup, og er et stort tiltag. Der er fokus 
på fest og oplevelser i hallerne til kvart- og semifinaler samt til finalerne, som afholdes 
samlet for hele Jylland.  

• Der er brugt en del tid på forberedelser til ”Ulige årgange”. Der kommer mange ændringer 
for at skabe bedre vilkår. 

• Der arbejdes på en forenkling af Turneringsreglementet. 
• Opfordrer på det kraftigste foreningerne til at møde op til evalueringsmødet den 27. marts i 

Skæring, hvor de nye tiltag bliver gennemgået. 
• Tak til alle.   

 
 
Ad. 3.b Dommerudvalgets orientering. 
 
Niels Bo Nielsen: 

• Der arbejdes stadig på at skaffe flere dommere, og der er afholdt dommerkurser for 38 
personer, hvoraf de 13 er dommere hos os nu. Opfordrede foreningerne til at opføre sig 
ordentlig overfor dommerne, og især de nye.  

• Der har været afholdt et kursus i kampledelse, hvor 18 dommere deltog. 
• Sluttede med at takke sponsorerne Middelfart Sparekasse og Sport24, Århus 

Malerforretning, bestyrelsen samt personalet.  



 

 

 
Ad. 3.c Uddannelsesudvalgets orientering. 
 
 Ingen kommentarer fra udvalget, da Tue Fisker måtte melde afbud pga. operation. 
 
 
Ad. 3.d Børne- og ungeudvalgets orientering. 
 
Lars Møller 

• Vi har mistet nogle hold i den ordinære turnering, men til gengæld har vi flere deltagere til 
BU stævnerne. I alt er der 7% flere hold i forhold til 2017, som i forvejen var højere end året 
før.   

• Der holdes afslutningsstævner i Hammel og Skæring den 6. april, 10 baner bliver brugt 
denne dag, og ca. 1.500 børn forventes at deltage. 

• Tak til foreningerne for den store indsats der gøres ude i hallerne. 
 
 
Ad. 3.e Eliteudvalgets orientering. 
 
Allan Schmidt 
 

• Fem medlemmer fra Eliteudvalget har været på DHF´s talentseminar i Odense, hvor der 
blandt andet blev diskuteret, om vi skal fortsætte som nu. Er det det rigtige vi gør nu?  

 
Stjær 

Hvordan kan det være, at vi har så mange spillere med fra andre kredse, skal vi ikke 
tilgodese spillere i vores egne klubber? 

 
Allan Schmidt 

Det kan der være flere grunde til, bl.a. hvis spilleren flytter, og så kommer til at spille i en 
forening, der ligger i en anden kreds. Der bliver de spurgt, om de vil blive i Kreds 5. 

 
Kurt Iversen 
 Her skal vi varetage foreningen og spillerens egen interesse, og ikke kredsens.  
 
 
Ad. 4 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.  
 
Preben Dall kommenterede sin skriftlige beretning med følgende: 
 

• Der er et større overskud i år, og det er der en speciel årsag til. Vi vidste at konsulenterne 
skulle flyttes over i DHF´s regi, men vi havde fået at vide, at vi skulle budgettere med 
lønnen, som vi plejer. Det blev lavet om, så vi ikke skulle betale så meget i løn alligevel, så 
den manglende udgift er en stor del af overskuddet. I 2020 får vi besked på, om 
konsulentordningen kommer tilbage i kredsene. 

• Vi har sparet 35.000 kr. på Karavane pga. besparelser på materialer. 
• Vi har haft overskud på 35.000 kr. på kursus. 
• Transport/rejseudgifter – Samsø har kun et hold med i år, så der har heller ikke været så 

mange udgifter, som vi havde budgetteret med. 
• Den første fakturering i 2019 er nedsat med ca. 8%.  
• Vores egenkapital passer til vores nuværende niveau. 

 
 



 

 

HOG/Team Favrskov 
 Er der sendt særskilt besked ud til klubberne, at turneringsudgifterne er nedsat 
 med 8 %? 
 
Preben Dall 
 Nej, det er der ikke. Det fremgår kun af den udsendte regning. 

 
 
Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.  

 
Ad. 5 Behandling af indkommende forslag.  
 

Ingen forslag indgået. 
 
 
Ad. 6.a Valg af formand. 

  
Bestyrelsen foreslog Henrik Larson, og Henrik blev valgt.  

 
 
Ad. 6.b Valg af dommerudvalgsudvalgsformand. 
 

Niels Bo Nielsen blev genvalgt. 
 
 

Ad. 6.c Valg af børne- og ungeudvalgsformand. 
 
 Solveigh Blushøj blev valgt 
 
 
Ad. 6.d Valg af turneringsudvalgsformand. 
 
 Kurt Iversen foreslog på vegne af bestyrelsen Kim Adamsen for en 1-årig periode.  
 Kim Adamsen blev valgt. 
 
Ad. 6 valg af medlemmer 
Henrik Larson forslog på vegne af bestyrelsen en udvidelse af bestyrelsen, så man har nogle 
ekstra ressourcer i kredsen. Generalforsamlingen gav dirigent Mogens Kloster bemyndigelse til at 
gennemføre dette valg af ekstra bestyrelsesmedlemmer. Kurt Iversen og Mikkel Staffensen blev 
foreslået – og valgt. Kurt Iversen for en 1-årig periode og Mikkel Staffensen for en 2-årig periode.  
 
 
Ad. 7 Valg af kredsens repræsentanter til repræsentantskabsmøde. 
 

Valgt: Preben Dall, Niels Bo Nielsen, Tue Fisker, Solveigh Blushøj og Allan Schmidt. 
 
 
Ad. 8 Valg af 1 revisor –Per Enevoldsen og 1 suppleant – John Laursen (for en 2 årig 
periode).  
 
Begge blev valgt. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Herefter blev generalforsamlingen suspenderet for at overrække Kurt Iversen en hædersbevisning. 
  
Henrik Larson 

Kurt, du skal have en kæmpe tak for dit store arbejde for håndbolden. Du startede allerede 
som træner, da du var 13 år, og har siden været omkring meget. Du har taget dommerkort, 
du har været med i uddannelsesudvalget, Eliteudvalgsformand i fem år og 
Bestyrelsesformand i 10 år. 
 
Kurt fik herefter overrakt en guldnål fra JHF og en buket blomster.  

 
 
Per Skovgaard 

Nu er alle de pæne ord blevet sagt, og jeg kan kun tilslutte mig dem. Jeg kan så supplere 
med at fortælle, at du er meget vedholdende, på en ordentlig måde altså.  
Stor tak og respekt for den tid du har arbejdet for håndboldsporten.   
 
Kurt fik herefter overrakt en sølvnål fra DHF.  

 
 
Ad. 9 Eventuelt. 
 
Kurt Iversen 

Takkede for tilliden gennem årene i Kreds 5. Det har været 16 år med fantastiske 
oplevelser. Tak til de tre personaler.  
 
Mindede om, at der er evalueringsmøde onsdag den 27. marts kl. 18.00 i Skæringhallen,  
og at det er vigtigt, at så mange som muligt møder op derude.  
Husk tilmelding gennem jeres forening.   
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Susanne Christiansen     Mogens Kloster 
Kontorassistent 


